
EMLÉKEZTET  

Készült a Magyar Népművel k Egyesülete 2017. szeptember 12-i elnökségi ülésér l. 
 

Helyszín: KMO Művelődési Ház, Budapest, Teleki út 50. 
 

Jelen vannak: 

 Bordás István elnök 

 Gábor Ilona, Csatlósné Komáromi Katalin, Bak Lajos, Tapodi Katalin, Angyal László, Gábor 
Klára elnökségi tagok. 

 Asztalos Árpádné a felügyelőbizottság elnöke. 

 Kovács Lászlóné pénzügyi vezető. 

 

1. Az szi rendezvények el készítése 

 

a) Nyugalmazott Népművelők Találkozója, szeptember 20-21. Martfű. 
 

Asztalos Árpádné a Martfűi Művelődési Ház igazgatója beszámol az előkészületekről. Ismerteti a 
jelentkezők számát, a szervezés körülményeit és jelenlegi állapotát. Bordás István elnök ismerteti a 
szakmai program szervezésének állását. Az elnökség úgy dönt, hogy az egyik programelemre 

meghívott Tóth Csaba népművelő kolléga betegsége miatt Kardos Lászlót kéri fel korreferátumra a 
szakmai programban. 

 

Az elnökség Kovács Lászlóné előterjesztésében áttekinti a rendezvény finanszírozási helyzetét. 
Az elnökség megállapítja, hogy az előkészületek rendben folynak. Köszönetét fejezi ki Asztalos 
Árpádnénak és kollégáinak az eddig végzett munkáért. 
 

b) Szakért i műhely, október 2ő-26. Kecskemét 
 

Bordás István elmondja, hogy a Kulturális Központok Országos Szövetsége által eredetileg október 
elejére tervezett szakmai tanulmányút erre az időpontra került át. Miután a rendezvényre meghívott 
kollégák közül sokakat érint a KKOSZ rendezvénye, javasolja a program elhalasztását. 
Az elnökség egyhangúan úgy határoz, hogy a rendezvényt 2017. november 21-22-én tartják 
Kecskeméten. 
 

A szakmai program összeállítását Bordás István elnök végzi. A program résztvevőit személyesen hívja 
meg az elnökség, melynek listáját hamarosan végegesítik. 
Az elnökség jóváhagyta azt a kezdeményezést, hogy a szakértői konferencia és szakmai műhely 

meghívotti körét a KKOSZ-szel egyeztetve állítsák össze. Ennek oka többek között az, hogy a vezetői 
pályázatok szakértői munkájához kialakítandó szervezeti keretek tekintetében a két országos hatókörű 
közművelődési szervezet együtt kíván működni. 
 

c) Polgármester Népművel k Találkozója november 1ő-16. Veresegyház 

 

Bordás István tájékoztatja az elnöksége, hogy szeptember 4.-én találkozott Pásztor Bélával, 
Veresegyház város polgármesterével. A rendezvény előkészítése kapcsán megállapodtak abban, hogy 

a város magára vállalja a konferenciára érkező vendégek szállás és étkezési költségét, biztosítja a 
teremhasználatot. Az MNE a szakmai szervezés költségeit vállalja magára. 
 



A szakmai programmal kapcsolatosan az MNE elnöksége egyhangúan úgy határozott, hogy a 

kulturális törvény módosítása, annak végrehajtásával kapcsolatos, várhatóan megjelenő, miniszteri 
rendelet lesz a fő téma. 
 

Az elnökség döntése értelmében a meghívottak körét bővítik a polgármesteri hivatalok kultúrával 
foglalkozó munkatársai irányába. 
 

A rendelkezésre álló szűkös létszámkeret kezelhetősége érdekében minden egyes megyei MNE 
tagszervezetet négy önkormányzat képviselőinek meghívását kezdeményezheti. 
 

A program lebonyolításával az elnökség Gábor Ilona és Gábor Klára elnökségi tagokat bízza meg. 
 

2. A Kultúrházak Éjjel-nappal 2018. évi programjának el készületei. 
 

A 2018-as rendezvény előkészítő munkái megkezdődtek. Az elnökség korábbi döntése értelmében a 
választott szlogen: „Helyben van a sokszínűség”. 
 

Az elnökség egyhangúan úgy határozott, hogy a korábbi gyakorlattól eltérően a programsorozathoz 
kapcsolódó hivatalos rendezvények megvalósítását pályázat útján kívánja meghatározni. 
 

A pályázatra meghívást kapnak az MNE által 2010 óta az „Önkormányzatok a közművelődésért” díj 
nyertesei. A pályázat 3 kategóriában kerül kiírásra: főváros, város és kistelepülés. A főváros és a város 
esetében a díj 750.000 Ft, a kistelepülés esetében pedig 500.000 Ft. 
 

A program előkészítésével kapcsolatos további teendőket a korábbiaknak megfelelően Gábor Klára és 
Bordás István végzi. 
 

3. A 3-as napirendet a korábbi rendezvényekkel kapcsolatos döntések okán az elnökség a 
következ  ülésén tárgyalja. 
 

4. Egyebek 

 

Kovács Lászlóné kéri, hogy az elnökség határozza meg a következőekben benyújtandó pályázatok 
tematikáját. Az elnökség úgy határoz, hogy a soron következő NKA pályázatot a határon túli 
találkozóra és a Vándorgyűlésre nyújtja be. A NEA pályázatok témáját későbbi időpontban határozza 
meg. 

 

Bordás István elnök tájékoztatja az elnökséget a bírósághoz benyújtott egyesületi adatmódosításokra 
vonatkozó kérelemhez érkezett hiánypótlások tartalmáról. Miután azok az alapszabályt is érintik, ezt 
csak közgyűlés útján lehet rendezni. 
 

Az elnökség egyhangúan úgy határoz, hogy az Alapszabály módosító közgyűlést október 10.-re hívja 
össze a KMO-ba. 

 

Bordás István elnök javaslatot tesz arra, hogy a kultúraközvetítő szakmák országos szervezetei között 
kezdeményezzen együttműködést a szakmákat érintő kérdések egyeztetése okán. Az elnökség 
felhatalmazza az elnököt, hogy a fenti tárgyban kezdeményezzen megbeszéléseket az országos 
szervezetetek elnökei felé. 
 




